
Vedlegg II 

Utkast til stortingsvedtak 
 
 

Om forbruksavgift på elektrisk kraft (kap. 5541, post 70) 

§ 1 
Fra 1. juli 2004 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 

betales avgift til statskassen med 9,67 øre pr. kWh på elektrisk kraft levert her i 
landet til:  

1) husholdninger,  
2) foretak til bruk for belysning, oppvarming og nedkjøling. 
Avgift skal også betales ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk. 
Departementet kan gi forskrifter om nærmere avgrensning av avgiftsplikten.  

 
 

§ 2 
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft som: 

a) leveres til belysning, oppvarming og nedkjøling som en del av en prosess i 
produksjon av varer eller tjenester, 

b) leveres til bruk i produksjon av fjernvarme, 
c) er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til 

husholdningsbruk, 
d) er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA 

og leveres direkte til husholdningsbruk, 
e) er produsert i nødstrømsaggregat i tilfeller hvor den normale elektrisitetsforsyning 

har sviktet, 
f) leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den 

utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket 
omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap 
for Fred, 

g) leveres til Den nordiske investeringsbankens offisielle virksomhet. 
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av og vilkår for fritak, refusjon 
eller tilskudd. 

 
§ 3 

Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for avgiften og om avrunding 
av avgiftsbeløpene. 
 

§ 4 
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av 

departementet. 
 

§ 5 
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår 

enkelttilfeller eller situasjoner om ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og 
når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. 
 

§ 6 
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgiftsbeløp og tilgodebeløp 

som er lavere enn en nærmere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales. 
Forskrift: 
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